
แนวทางปฏิบตัติามพระราชบญัญัต ิ
การจดัซือ้จดัจ้างและ

การบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560

ระหว่างหลักสูตรบัณฑิตศึกษาและบัณฑิตวิทยาลัย
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การจัดซือ้จัดจ้าง
“การด าเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งพสัดุ”

ซือ้ จ้าง

เช่า แลกเปล่ียน
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วธีิการจัดซือ้จัดจ้างพสัดุ 3 วธีิ

- วธีิประกาศเชญิชวนทั่วไป วงเงนิเกนิ 500,000 บาท

- วธีิคัดเลือก วงเงนิเกนิ 500,000 บาท

- วธีิเฉพาะเจาะจง วงเงนิไม่เกนิ 500,000 บาท
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การจัดท าสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

• การจัดซือ้จัดจ้างเงนิเกนิ 100,000 บาท ต้องท ำเป็นสญัญำหรือข้อตกลง

• การจัดซือ้จัดจ้างวงเงนิไม่เกนิ 100,000 บาท ไมต้่องท ำสญัญำหรือข้อตกลงแตต้่องมี
หลกัฐำนในกำรจดัซือ้จดัจ้ำง   
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การแต่งตัง้กรรมการตรวจรับพสัดุ

การจัดซือ้จัดจ้างวงเงนิเกนิ 100,000 บาท

แต่งตัง้คณะกรรมกำร จ ำนวน 3 คน ประกอบด้วย 

1.ประธำนกรรมกำร 1 คน

2.กรรมกำรอย่ำงน้อย 2 คน

การจัดซือ้จัดจ้างไม่เกนิ 100,000 บาท

แต่งตัง้เป็นผู้ตรวจรับพสัด ุ จ ำนวน 1 คน
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บทบาทและหน้าที่การเป็นกรรมการตรวจรับพสัดุ

กำรตรวจรับพสัด ุ

- ณ ท่ีท ำกำรของผู้ใช้พสัดนุัน้ หรือสถำนท่ีซึง่ก ำหนดไว้ในสญัญำ 
หรือข้อตกลง

- กำรตรวจนบัให้ถกูต้องครบถ้วนหลกัฐำนท่ีตกลงกนัไว้
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ช่ือหลักสูตร 
และวตัถปุระสงค์ในกำรจดัหำ
จำกเงินรำยได้หลกัสตูร.........

ปี ....หมวด....... รำยช่ือร้ำนท่ีเสนอรำคำ

รำยกำรสนิค้ำและจ ำนวนเงิน

ระยะเวลำก ำหนด
สง่ของ

รำยชื่อกรรมกำรตรวจรับ

ประธำนหลกัสตูร(ลงนำม)

จนท.พสัดปุระจ ำหลกัสตูร(ลงนำม)

หมายเหตุ: กรณีลดยอดเงิน ประธานหลักสูตรลงนามก ากับ

ตวัอยา่งเอกสารรายงานขอซ้ือขอจา้ง
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หมายเหตุ: หากมีการแก้ไขเอกสาร 
ให้ลงนามก ากับทุกครัง้



ช่ือบริษัท – ที่อยู ่- เลขที่ผู้ เสียภำษี

ผู้ มีอ ำนำจบริษัทลงนำม

ช่ือหลกัสตูร+ที่อยู่
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ช่ือหลกัสตูร เลขที่หนงัสือ ลงวนัที่

กรรมกำร/ผู้ตรวจรับพสัดุ

รำยกำรสินค้ำ
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แนวทางปฏิบตักิารระบุชื่อหลักสูตร
ในใบเสร็จรับเงนิ/ใบส่งของ/ใบแจ้งหนี/้ใบก ากับภาษี

ช่ือหลกัสตูร..............................................................................

ช่ือสว่นงำน.............................................................................

ท่ีอยู่.....................................เบอร์โทรศพัท์...............................

บณัฑิตวิทยาลยัไดอ้อกหนงัสือแนวทางปฏิบติั ที่ศธ 0517.02/08465 ลงวนัที่ 23 สิงหาคม 2561
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กรรมกำร/ผู้ตรวจรับพสัด ุ(ลงนำมตรวจรับพสัด)ุ

ช่ือหลกัสตูร+ที่อยู่

ช่ือบริษัท+ที่อยู่

ลงนำม+วนัที่รับสินค้ำ
ผู้ มีอ ำนำจของบริษัท(ลงนำม)
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ช่ือหลกัสตูร +วตัถปุระสงค์ในกำรจดัหำ

ประธำนหลกัสตูร
(ลงนำม)
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รำยชื่อกรรมกำรตรวจรับ

ประธำนหลกัสตูร(ลงนำม)

จนท.พสัดปุระจ ำหลกัสตูร(ลงนำม)

รำยกำรสนิค้ำและจ ำนวนเงิน
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หมายเหตุ: หากมีการแก้ไขเอกสาร 
ให้ลงนามก ากับทุกครัง้

ช่ือหลักสูตร 
และวตัถปุระสงค์ในกำรจดัหำ  
จำกเงินรำยได้หลกัสตูร.........

ปี ....หมวด.......

ควรให้เหตผุลท่ีเหมำะสม



การจดัซือ้จดัจ้างที่ต้องด าเนินการบนัทกึในระบบ e-GP
- กำรจดัซือ้พสัดท่ีุวงเงินเกิน 100,000 บำท

- ผู้ รับจดัหำ ต้องขึน้ทะเบียนผู้ ค้ำของกรมบญัชีกลำง

- แบบบนัทกึรำยช่ือกรรมกำรแตล่ะชดุ
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ระยะเวลาการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างตามพระราชบญัญัติการจดัซือ้จดัจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบยีบกระทรวงการคลัง 

ว่าด้วยการจดัซือ้จดัจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.2560

ล าดับที่ วิธีการจัดซือ้จัดจ้าง ระยะเวลา - วัน
(โดยประมาณ)

หมายเหตุ

1 วธีิประกำศเชิญชวน (e-market)
วงเงินเกิน 500,000 บำท

60 

2 วธีิประกำศเชิญชวน (e-bidding)
วงเงินเกิน 500,000 บำท

60-160 ขึน้อยู่กบักระบวนกำรอทุธรณ์

3 วธีิคดัเลือก 
วงเงินเกิน 500,000 บำท

38-120 ขึน้อยู่กบักระบวนกำรอทุธรณ์

4 วธีิเฉพำะเจำะจง
วงเงินไม่เกิน 100,000 บำท

11-20

5 วธีิเฉพำะเจำะจง
วงเงินเกิน 100,000 บำท ถึง 500,000 บำท

11-30 

6 วธีิเฉพำะเจำะจง
วงเงินเกิน 500,000 บำท

38-115 ขึน้อยู่กบักระบวนกำรอทุธรณ์
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กรณีศกึษำเก่ียวกบักำรจดัซือ้จดัจ้ำง

1. การจ้างเหมาบริการศึกษาดงูาน
 หลกัสตูรควรวำงแผนกำรจ้ำงเหมำบริกำร

 กำรวำงหลกัประกนัสญัญำของบริษัท / กำรช ำระเงินคำ่บริกำร

2. การจัดซือ้กรณีจ าเป็นเร่งด่วน/เร่งด่วนข้ามปีงบประมาณ

 ควรให้เหตผุลสอดคล้องกบัควำมเป็นจริง

 ไมค่วรเก็บหลกัฐำนกำรเบิกจ่ำยให้ลว่งเลยระยะเวลำ
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กรณีศกึษำเก่ียวกบักำรจดัซือ้จดัจ้ำง

3.กรณีลดยอดเงนิหลังจากที่ได้รับอนุมัติ
 ให้ประธำนหลกัสตูรลงนำมก ำกบัจ ำนวนเงินทกุครัง้ท่ีมีกำรลดยอดเงิน

4. การระบุชื่อหลักสูตรในใบเสร็จรับเงนิ/ใบส่งของ

 เพื่อปอ้งกนักำรเบิกจ่ำยซ ำ้ซ้อน 
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กรณีศกึษำเก่ียวกบักำรจดัซือ้จดัจ้ำง

5. การสั่ งซือ้ก่อนได้รับอนุมัติ

 หลกัสตูรต้องท ำรำยงำนขอซือ้ขอจ้ำงก่อนทกุครัง้

6. การจดัซือ้จดัจ้างหลายหลักสูตรในรายงานขอซือ้ขอจ้าง

 ควรระบช่ืุอของหลกัสตูรให้ชดัเจน

19



7. การจดัซือ้ครุภณัฑ์นอกแผนงบประมาณ

หลกัสตูรต้องท ำอนมุตัิหลกักำรก่อนด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจ้ำง

8. การจดัซือ้จดัจ้างที่เป็นรายการกันเงินเหลื่อมปีงบประมาณ 

หลกัสตูรควรด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยในไตรมำสแรก
ของปีงบประมำณใหม ่
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กรณีศกึษำเก่ียวกบักำรจดัซือ้จดัจ้ำง



• ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซือ้จัดจ้าง

http://intranet.grad.mahidol/PFP/
งานพัสดุ บณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหดิล

เบอร์โทรศัพท์ 0-2441-4125 ต่อ 230-235

1.นันทวัน สุวงศ์ รักษาการหวัหน้างานพัสดุ

2.รสริน กระต่ายทอง ประสานงานของหลักสูตรพืน้ที่ศาลายา / บางกอกน้อย / 

คณะเภสัชศาสตร์ / คณะแพทย์รามาฯ

3.ปรานี  สายประสม ประสานงานของหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์

4.ประภารัตน์  รักษ์ศุภชนม์ ประสานงานของหลักสูตรคณะทนัตแพทยศาสตร์ /

คณะสาธารณสุขศาสตร์
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